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 والصالة والسالم على رسول اهللا، مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيالت ،الحمد هللا
  :الراية اإلسالمية يقدم

عبد الكريم بن : ضيلة الشيخ الدكتور لف،-رحمه اهللا-شرح كتاب جوامع األخبار للعالمة عبد الرحمن السعدي 
  .-حفظه اهللا-عبد اهللا الخضير 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ن

  :أما بعد
 ،في بيٍت من بيوت اهللا هذه االجتماعات مثلالتي نرجو أن تكون مباركةً ومفيدة الطيبة فمن المناسبات 

في مناسباٍت تحدثنا عنه مراراً السنة في التدوين ، -صلى اهللا عليه وسلم-من سنة رسول اهللا نتدارس كتاباً 
 وألفت فيه ،حدث عنه في مناسباٍت كثيرة تُ، ومناهج المصنفين، ومقاصد المؤلفين،كثيرة، وأنواع المصنفات

التي تروي التي ألفت فيه الكتب األصلية  بعد عصر التدوين ، إلى اإلطالة بذكره فلسنا بحاجة،المؤلفات
ليحفظها طالب  فألفت المختصرات المجردة ، رأى أهل العلم تيسير العلم على المتعلمين،األحاديث باألسانيد

الدين كالجهاد وفي بقية أبواب العبادات والمعامالت، يع أبواب الدين، فألف في العقائد، وفي العلم في جم
عليه الصالة -تدخل في قوله وغيرها من أبواب الدين التي والرقاق واالعتصام والسير والفتن والمالحم 

 بعد أن دونت األحاديث في الكتب المطولة المسندة ))من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين((: -والسالم
فألفت هذه إلى تقريبه وتيسيره على المتعلمين، عن حفظها لجأ أهل العلم عن درسها فضالً وتقاصرت الهمم 

   . وهللا الحمد،لوحظ نفعهاالتي المختصرات 
مما هو أطول منه ثم الذي يليه  ،باألخصر يبدؤون فيها ،بتوجيٍه من شيوخهمالمتعلمون يسلكها وصارت جادة 

م في أحاديث األحكام كتب في األحكاولذا ألفوا  ،ثم الذي يليه إلى أن يتأهل الطالب لدراسة الكتب األصلية
اشتملت على أحاديث مما تهم طالب العلم، ومما في أبواب خاصة أجزاء كثيرة مجردة عن األسانيد، وألفوا 

، ألف فيها جمع من أهل العلم من -عليه الصالة والسالم-ألف األحاديث الجوامع التي هي من جوامع كلمه 
نا طالب العلم كل حديث ال يسعني أربعين، جوامع وقواعد  في كتاب األ-رحمه اهللا تعالى-أبرزهم النووي 

لحديٍث ورد في ذلك، من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعث قاعدة من قواعد الشريعة، والنووي قصد العدد 
كما نقل في اعتمد على هذا الحديث وقد اتفق الحافظ على تضعيفه، إال أنه . يوم القيامة في زمرة الفقهاء

بل نقل االتفاق على . عين في فضائل األعمال والجمهور يعملون بالضعيف في فضائل األعمالمقدمة األرب
وهو ممن يرى هذا  لوجود المخالف، لكن يبقى أنه قول الجمهور بشروٍط اشترطوها، واتفاقه منقوظذلك، 

الحديث،  أن يندرج في موعودالرأي العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال فألف هذا الكتاب رجاء 



وذكر مناقبه  ،، ولسنا بحاجة إلى بيان سيرته-رحمة اهللا عليه-عبد الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ 
ألن الموضوع يطول بهذه الطريقة، الشيخ لما لم يصح عنده الحديث  ؛ وشيء من أخباره،ومؤلفاته وتالميذه

أن طالب العلم إنما جمع أحاديث يرى  ،العدة التي اعتمدها النوويويرى أن الضعيف ال يعمل به لم يعتمد 
جوامع : ولذا سمى كتابه المتن ،هي في الحقيقة جوامعفجمع ما يقرب من مائة حديث في أمس الحاجة إليها، 

  . األخبار
فخشيت أن يظن بعض  )عيون األخبار( اسماً محرفاً لهذا الكتاب سموهوتداول بعض الناس في رسائل الجوال 

   . على الصواب-وهللا الحمد- لكن اإلعالنات ، وما أشبه ذلك؛ب األدبالطالب أنه كتاب من كت
 واألخبار ،جمع جامع، والجوامع هايعني األخبار الجامعة من باب إضافة الصفة إلى موصوف :جوامع األخبار

هذا الكالم من واقعه من حيث اللفظ، الذي يحمل من المعاني أكثر  ،المراد به الكالم المختصروجمع خبر، 
 والصفة الجوامع، ،، فالموصوف األخبارلمختصر أو الموجز فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاا

مؤلف من فالكتاب  ،لكنه هنا يراد به الحديث ؛والخبر أعم من أن يكون حديثاً أو أثراً، واألخبار جمع خبر
 فيأتي بالمعنى ،م اختصاراً واختصر له الكال، فإنه أوتي جوامع الكلم-عليه الصالة والسالم-جوامع كلمه 

طلوب بأوجز عبارة، بما ال يستطيع أن يعبر عنه بعض الناس إال بكالٍم طويل حتى يفحم غيره عن مراده، الم
الوضوح بحيث ال يدخل في حيز المعاياة  االختصار في الكالم مع -عليه الصالة والسالم-هذه طريقته 

ال  ،وعلى هذا جرى صحابته الكرامحيث يسهل فهمه وحفظه، واإللغاز، ال، كالم واضح إال أنه مختصر، ب
 إنما يأتون بالمقصود بأوجز عبارة، جرى هذا سلف هذه األمة، ،يشققون الكالم، وال يتفننون في العبارات

   .بحاجٍة إلى بيانه فلسنا ، وأفحم البلغاء،وأما إعجاز القرآن الذي أعيى الفصحاء
 فصاروا يبينون للناس ، صحابته الكرام-عليه الصالة والسالم-لك مسلكه  س،المقصود أن عندنا أخبار جوامع

قارن بين يعني من ما ينبغي بيانه، وما أخذ عليهم العهد في بيانه بأوجز عبارة، وسلف األمة كلهم على هذا، 
أئمة من  الشاسع، تجد اإلمام وكذلك األئمة المتقدمون وجد البون ،فتاوى الصحابة بفتاوى من جاء بعدهم

رحمه -وقد أوضح الحافظ ابن رجب أو بجملة ويبسطها المتأخر في رسالة أو في جزء، السلف يجيب بكلمة 
 هذا الباب أتم إيضاح، وبين أن سلف هذه األمة ال يعنون )فضل علم السلف على الخلف(  في كتابه-اهللا تعالى

م التكلف في الكالم، مع عدما يحتاج إلى بيانه  وال االستطراد، إنما يعنون ببيان ، وال توسيعه،بتشقيق الكالم
 نعم، قد "من فضل عالماً على آخر بكثرة كالمه فقد فضل الخلف على السلف": -رحمه اهللا عليه-ولذا يقول 

المستفتي قد ال يفهم المراد بالعبارة الموجزة، وكذلك الموجه ألن  ؛إلى مزيد البسط والبيانتدعو الحاجة 
النتائج ال تفهم بحيث بين من خالل الكالم الوجيز، وقد يكون الكالم مرتب بمقدمات ونتائج والمنصوح قد ال يت

 أن : وال نقول، يبسط الكالم،-رحمه اهللا تعالى- كما يفعل شيخ اإلسالم ابن تيمية ،بسطت المقدماتإال إذا 
لى مثل هذا، بينما عندنا في يحتاجون إ ألن الناس في عصره ؛داعية إليههذا استطراد ال حاجة له، بل الحاجة 

 الكتب ونفخها وتكبيرما ال حاجة إليه، بويستطرد ويشقق ويذهب يميناً وشماالً عصرنا تجد اإلنسان يتمحل 
فعلينا بالقصد، واإلفادة منها،  بحيث أخرجت بعض كتب السلف بطريقٍة تصد عن تحصيلها ،سمة هذا العصر

 ألنه يربيه على هذه الطريقة ؛-جل وعال-العناية بكتاب اهللا القصد القصد، وعلى هذا يوجه طالب العلم ب



وأيضاً كالم األئمة الموثوقين  ألنها هي المبينة للقرآن وموضحه له، ؛-عليه الصالة والسالم-وبسنته 
القصد وصحة العمل ممن يقرن العلم بالعمل، ومن المعتمدين الراسخين في العلم المعروفين بسالمة 

رحمه - مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -واهللا يتولى الجميع-حسب المتأخرين فيما ن
   .-اهللا تعالى

 لكن األحاديث ؛نرجو أن تكون نافعة، الحال يستدعي أكثر من ذلكونبدأ بالمقصود بعد هذه المقدمة التي 
ديث، نحن بحاجة في كل يوم ما أدري على أي وجٍه تشرح هذه األحا ،تسعة وتسعين حديث في مدة ستة أيام

 ألن هذه األحاديث ؛واهللا المستعان ، ما أدري كيف نشرح،إلى أن نأخذ ستة عشر حديث سبعة عشر حديث
 لكن ما ال يدرك ألحوال يكفيه يوم، كل حديث؛على األقل األحوال يحتاج إلى يوم، أقل اجوامع، كل حديث 
الب العلم بحاجة إليه، نسأل اهللا اإلعانة والتوفيق والتسديد مما نرى أن طنأتي بشيٍء منه، كله ال يترك جله، 

  .والعصمة من الزلل في القول والعمل
   بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وصدق اتباٍع ،بإحساٍنرب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم الحمد هللا 
رحمه اهللا -عليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيقول العالمة المؤلف  :إلى يوم الدين، أما بعد

  :ولشيخنا أجمعين وغفر له ولنا -تعالى
 المحمود على ما له من األسماء الحسنى، والصفات الكاملة العظيمـة العليـا، وعلـى آثارهـا                  ،الحمد هللا "

، وقـول   وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد، وخلق رشـيد           ،  الشاملة لألولى واألخرى  
فليس بعد كالم اهللا أصدق وال أنفع وال أجمـع  : أما بعد، سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد  
إذ هو أعلم الخلـق، وأعظمهـم    -صلى اهللا عليه وسلم  -لخير الدنيا واآلخرة من كالم رسول وخليله محمد         

  . حسنهم تعليماًنصحاً وإرشاداً وهداية، وأبلغهم بياناً وتأصيالً وتفصيالً، وأ
جوامع الكلم، واختصر له الكالم اختصاراً، بحيث كان يتكلم بالكالم القليل            -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد أوتي   

وقد بدا لـي أن أذكـر جملـة     ،لفظه، الكثيرة معانيه، مع كمال الوضوح والبيان الذي هو أعلى رتب البيان     
الجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مـع  صالحة من أحاديثه الجوامع في المواضيع الكلية، و 

ختـصار، إذ المقـام ال       وما تدل عليه، على وجه يحصل به اإليضاح والبيان مـع اال            ،التكلم على مقاصدها  
  . مستعيناً باهللا، سائالً منه التيسير والتسهيل:فأقول ،يقتضي البسط
  :الحديث األول

إنمـا  ((: يقـول  -صلى اهللا عليه وسـلم    -سمعت رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -عن عمر بن الخطاب     
 ، فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلـى اهللا ورسـوله       ، وإنما لكل امرئ ما نوى     ،األعمال بالنيات 
  .متفق عليه )) فهجرته إلى ما هاجر إليه،ته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاومن كانت هجر

  . وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناهللالحمد هللا رب العالمين، وصلى 
أنه بدا له أن يذكر جملةً صـالحة مـن   هي مقدمة للمتن والشرح معاً، ولذا لما ذكر         المقدمة التي قرأها الشيخ     

بـه  حـصل   وما تدل عليه على وجـٍه ي ، ويتكلم على مقاصدهاالجوامع بدا له أيضاً أن يعلق عليها،  األحاديث  



 إذ المقام ال يقتضي البسط، وتعرفون أن الدروس هـذه فـي المـتن ال فـي            ،االختصاريضاح والبيان مع    اإل
أهل وال شك أن هذا تصرف في كتب         ،أصل الكتاب الشرح، بعض المحققين يجتهد ويذكر عناوين يدخلها في         

ة داعية إلى شـيء يجعلـه فـي          أو المعلق الحاج   إذا رأى المحقق أو الناشر    العلم، فينبغي أن تترك كما هي،       
   .حاشية، وال يدخل في صلب الكتاب ما ليس منه

: يقـول  فـي النيـة      -رضي اهللا تعالى عنه وأرضاه    - حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        :الحديث األول 
  فمن كانت  ،وإنما لكل امرٍئ ما نوى     إنما األعمال بالنيات،  ((:  يقول -صلى اهللا عليه وسلم   -سمعت رسول اهللا    

و امرأٍة ينكحهـا فهجرتـه   لدينا يصيبها أ ومن كانت هجرته ،هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله    
  .  متفق عليه))إلى ما هاجر إليه

رحمة اهللا  -يرويه اإلمام البخاري    وهو أول حديث في الصحيح،       ،في البخاري الحديث مخرج في الصحيحين     
يحيى بن سـعيد  عن عن سفيان بن عيينة بن الزبير لحميدي عبد اهللا  من طريق الحميدي شيخه، شيخه ا -عليه

رضـي  -سمعت عمر بن الخطاب :  قال،محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي       عن  األنصاري  
  . -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  على المنبر يقول-اهللا تعالى عنه

رضـي  -يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر إال بهذا الطريق عن وال يصح وال يروى  
كلمتـان  ((: آخر حديٍث فيه  : ومثله كما هو معلوم، من غرائب الصحيح،        ،، وهذا من أفراد الصحيح    -اهللا عنه 

هـذا   )) سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم      :حبيبتان إلى الرحمن   ،ثقيلتان في الميزان   ،خفيفتان على اللسان  
هذا الحـديث ال     وهو نظير ما عندنا، فرد مطلق غريب في أربع طبقات،            ، أيضاً من غرائب الصحيح    الحديث

عمـر قـد    إال من طريق عمر، وال يروى عن -عليه الصالة والسالم-يرويه، يروى بسنٍد صحيح عن النبي   
د بن إبـراهيم  وال يروى عنه إال من طريق محم  إال من طريق علقمة بن وقاص الليثي،        خطب به على المنبر     

نه بلغ عـدد    أ:  حتى قال بعضهم   ،التيمي وال يروى عنه إال من طريق يحيى بن سعيد األنصاري وعنه انتشر            
 وأنه من بداية    ،وإن كان الحافظ ابن حجر يشكك في هذا العدد        سبعمائة راوي،   من يرويه عن يحيى بن سعيد       

لى كل حال هذا الحديث من الغرائب، وافتتح به         إلى أن ألف الفتح لم يتيسر له أكثر من مائة طريق، ع           الطلب  
 وأن  ،في قبـول الروايـة    من يرى العدد    على   يريد أن يرد     -رحمة اهللا عليه  -وكأنه  اإلمام البخاري صحيحه    
 ضـعيف   ، لكنه قول مـرذول    ؛ وتبناه بعض أهل العلم    ، وهو المعروف عن المعتزلة    ،خبر الواحد غير مقبول   

 حتى يشهد   ، رد خبر أبي موسى في االستئذان      -رضي اهللا عنه  -الل برد عمر    باالستظوإن تظاهر قائله    جداً،  
اسباٍت كثيـرة أنـه      وإال ثبت في من    -رضي اهللا عنه وأرضاه   -فعمر يحتاط للسنة    من يروي الحديث معه،     له  

على كـل حـال هـذا     لكن يحتاط ونرد على من أراد أن يستغل هذا االحتياط في رد السنة، قبل خبر الواحد؛  
 ،البيهقي فيما يشعر بـه بعـض تـصرفاته    و،ل مشى على بعض أهل العلم كالحاكم فيما يومئ إليه كالمه    قوال

 قال ابـن العربـي    ))هو الطهور ماؤه  (( :الترمذي حديث البحر   لما خرج    ،وابن العربي في عارضة األحوذي    
 ألنـه   ؛رجه البخـاري  لم يخ ":  قال ، البخاري صححه فيما نقله عنه الترمذي      "لم يخرجه البخاري  ": في شرحه 

 وليس من شـرطه عـدم   ،خرج أحاديث بهذه الصفة:  نقول"ألنه من روايٍة واحد عن واحد     س على شرطه؛  لي
   .وآخر حديث يشهدان برد هذه الدعوةالتخريج براوية واحد عن واحد أبداً، بل أول حديث 



وإن  ،من أعظـم األحكـام  ه حكماً مقطوع به، وبنوا عليهو مقطوع بصحته، ذا الحديث تلقته األمة بالقبول، ف ه
   .نصوص الكتاب والسنةمن كان له ما يشهد له 

-االتباع للنبـي   فالنية شرط لكل أو لصحة كل عمٍل شرعي، وعليها مدار القبول مع  ))إنما األعمال بالنيات  ((
توافر هـذين  ، فال يصح أي عمٍل شرعي إال ب-صلى اهللا عليه وسلم - والموافقة لسنته    ،-عليه الصالة والسالم  
وما ُأِمـروا ِإلَّـا ِليعبـدوا اللَّـه     {اني يدل عليه الحديث الثاني؛ لكن النية لها شأن عظيم           الشرطين، الشرط الث  

  ينالد لَه خِْلِصينفـال تـصح     حـصر،    ))إنما األعمال بالنيـات   ((: وفي هذا الحديث يقول    ]سورة البينة ) ٥([}م
 إلـى اهللا تعـالى، ابتغـاء      للعمل تقربـاً  القصد   :فالنية ،لوجه اهللا تعالى  لخالصة  األعمال إال بالنيات الصالحة ا    

يحذر المصلي المسلم مـثالً  طالب العلم، يحذر فلوجميع أمور اآلخرة ال تصح إال بهذا، هذه هي النية،  لوجهه،  
ـ ،، أو يصوم كذلك أو لما يرى من نظر غيره إليه،أن يصلي ألمٍر من أمور الدنيا    لكـن مـن   ذلك؛ أو يحج ك

 للخشية مـن أمـور اآلخـرة    ألن العلم الشرعي المورث    تي هي من مزلة األقدام طلب العلم؛      أعظم األمور ال  
المحظة التي ال يجوز التشريف فيها، ولذا جاء في حديث الثالثة الذين هم أول من تسعر بهـم النـار، رجـل     

هو مـن الثالثـة     ومع ذلك   يعلم الناس الخير،     و ،نة يطلب العلم  خمسين ستين س  عقود  طلب العلم وعلّم الناس     
تعلمـت   كذبت، : فيقال له،وعلمته الناستعلمت العلم    ماذا صنعت يا فالن؟      الذين هم أول من تسعر بهم النار،      

 على طالـب العلـم أن يـسعى فـي        ، فاألمر خطير  عالم وقد قيل، نسأل اهللا السالمة والعافية،      : وعلمت ليقال 
وهذا أكثـر وأعظـم مـا       كر به،   وإال من تعلم لغير اهللا كما يقول أهل العلم م         لطلب،  تصحيح النية من بداية ا    

.  عالم وقد قيل، فأنت اآلن ترجو شيئاً وقد حصل، انتهى          :تعلمت ليقال يخشى على أهل العلم وطالبه من هذا،        
ليم النظـامي   ل الطالب، طالب التع   هذا األمر، وأكثر ما يسأ    حرٍص شديد في تصحيح     فليكن طالب العلم على     

تنـازع   وأمور ضاغطة    ،، إنسان أمامه مستقبل وظروف حياة     مدخولةالكليات الشرعية بنياٍت    الذين دخلوا في    
 قد تحـصل فـي وقـٍت مـن     ،ثم بعد ذلك يبوء بالفشل، النية شرود       فيحاول جاهد    ،اإلنسان في نيته الصالحة   
فهل من العالج أن يتـرك الطالـب         افية،مة والع السالاهللا  ما يضعفها أو يفقدها نسأل      األوقات ثم يطرؤ عليها     

  ر على ما حفّ به الطريق من مخاوف؟ الذي دخل بهذه النية أو يستم
 عليه مع هذا االستمراء المجاهـدة، يجاهـد نفـسه فـي      وليس العالج في الترك، إنما    ، عليه أن يستمر   :نقول

ورفعـة   ،م وثواب المتعلمين والمعلمين   ويكثر من قراءة النصوص التي تحثّ على تحصيل العل        تصحيح النية،   
طيـب،  الدرجات في الدنيا واآلخرة، وليستحضر أن هذه الدنيا بجميع ما فيها ال تعدل شيئاً بالنسبة لآلخـرة،                  

هذا المسكين الذي يطـرب      أال يعلم    يذكره فالن وفالن،  لليمدح، ليصدر في المجالس، ثم ماذا؟       ليقال عالم   تعلم  
ين هذا مـن  أمن المأل أنه إذا ذكر اهللا وحده، ذكر اهللا في نفسه، ذكره اهللا في نفسه،        ويفرح بذكر فالن وعالن   

أو أثنى األمير فالن، أو الحاكم فالن، وبعدين؟ ثم مـاذا؟   واهللا أثنى عليك الشيخ فالن،  هذا لو كانت لنا عقول؟    
ي مأل ذكرته فـي مـأل     ومن ذكرني ف   ،من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي      ((مثل هذا يقارن بمثل     يعني هل   
فـي المآكـل والمـشارب      وبسبب التخلـيط     ، التي هي نظرة الدون بسبب ما اقترفنا       ؟ لكن نظرتنا  ))خير منه 

 وهـي  ، وأنها غاية،األوامر والنواهي أصبنا بمثل هذا، صرنا ننظر إلى الدنيا  في  والمقاصد، التخليط والتفريط    
قص لك مـن    البعوضة ماذا ي   اهللا جناح بعوضة، طيب جناح       ال تزن عند اهللا جناح بعوضة، الدنيا ال تزن عند         



من الشرف والمال واألبهة والجاه ماذا يقص لك من هذا الجناح التي ال تزنـه الـدنيا                 هذا الجناح مهما بلغت     
 في دقيقتين ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيهـا،           بدقيقتين فقط،  ا الفجر خير من الدنيا وما فيها،      ركعت ؟كلها
 ركعتي الفجر، فعلى اإلنسان أن يحتاط لنفسه، ونخـشى          -جل وعال -عند اهللا   ال تزن   اراتها بمتعها كلها،    بملي

- قـول اهللا  ما تبلى السرائر، وينطبق عليناحيناً نعض على األكف بل نقطع األكف عضأننا في يوٍم من األيام  
فـي  أنت تظن أن تعلمك وتعليمك  ]سورة الزمـر ) ٤٧([}ِسبونوبدا لَهم من اللَِّه ما لَم يكُونُوا يحتَ    {: -جل وعال 

أخرج كفاف ال لي وال علي، إما أن        : حل وسط، تقول  ما فيه    فالعلم الشرعي    ثم يكون العكس،  ميزان حسناتك   
أو تكون ممن تسعر به      ]جادلةسورة الم ) ١١([}يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاتٍ        { تدخل في 

يعنـي   ))إنما األعمال بالنيات  ((: -عليه الصالة والسالم  -يقول  والحديث   فعلينا أن نجتهد في هذا الباب،        النار،
الكتـاب والـسنة   يات، يعني ما الفرق بين طالب علم، طالب من طالب الشرعية إنما تكون بالن صحة األعمال   

 هندس؟ هذا إما أن يكون في أعلى الدرجات أو في النار حـسب مقـصده              والعقيدة والشريعة وبين طبيب أو م     
وقـد  عقوبة العصاة،    وفي صنعته فيعاقب     ، وقد يسيء في مهنته    ،وهدفه، وذاك قد يخرج كفافاً ال له وال عليه        

الدنيوية من طب وهندسة وزراعـة ونجـارة    ويحسن القصد فيثاب على عمله، فهذه العلوم        ،يحسن إلى الناس  
 لكـن   بها للدنيا ألنها من أجلها أوجـدت؛      ، اطل مما ال يبتغى به وجه اهللا في األصل أمرها سهل         كلها  وصناعة  

فليحرص على أن يجعل    في هذه الدنيا العبادة،      الهدف من وجوده     ،العلم؟ ينتبه اإلنسان لما خلق له وهو العبادة       
، أكله  -جل وعال -على ما يرضي اهللا     جميع تصرفاته عبادة، نومه عبادة، إذا نوى به أن يتقرب أو يتقوى به              

فالنية شـأنها عظـيم     مزاحه عبادة، معاشرة أهله له فيها أجر، وكل هذا بالنية الصالحة،            ،  عبادة، شربه عبادة  
   . فعلينا أن نعنى بها،لكنها أمرها خطير، تحتاج إلى تعاهد

بقـصد  فالنية يحتاج إليها في العبادة        ليس لك إال ما نويت،     ))إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرٍئ ما نوى       ((
وهكـذا   وما يميز العادة من العبادة،       ،ويقصد بالنية أيضاً ما يميز العبادة من عبادة        ، بها -جل وعال -وجه اهللا   

 -رحمة اهللا عليه  -حذفها البخاري   هذه الجملة    ))فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله         ((
الحديث في الموضع األول كالخطبة للكتاب، فـإذا أورد هـذه    ألنه إنما أورد ؛من صحيحهفي الموضع األول   

:  ألن الجملـة األولـى  ؛-جل وعال-ألف هذا الكتاب مخلصاً فيه هللا الجملة في الموضع األول قد يظن به أنه       
ومن ((: لى قوله  هذا هو المخلص، واقتصر ع     ))وله فهجرته إلى اهللا ورسوله    فمن كانت هجرته إلى اهللا ورس     ((

   .-رحمة اهللا عليه- اتهاماً لنفسه ))هإلى ما هاجر إليفهجرته كانت هجرته لدنياً يصيبها أو امرأٍة ينكحها 
االنتقال من بلد الشرك إلـى  ويراد بها  الترك، ترك ما نهى اهللا عنه،   : الهجرة في األصل   ))من كانت هجرته  ((

 قيام الساعة، وال يجوز البقاء بـين أظهـر الكفـار إال لعـاجز،               حكمها باٍق إلى   ،الهجرة واجبة بلد اإلسالم،   
ِإالَّ الْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساء والِْولْداِن الَ يستَِطيعون ِحيلَـةً والَ يهتَـدون             {والعاجز مستثنى بالنص،    

هاجر إلى بالد اإلسالم، ومثل     فإنها تلزمه ي  رة  أما من قدر على الهج    ،  مستثنونهؤالء   ]سورة النساء ) ٩٨([}سِبيالً
أهل صـالح    أيضاً الهجرة مطلوبة، بالد معصية ويوجد بالد         ،ويوجد بالد سنة  بدعة   لو كان في بالد      :قل هذا

خير مال  يوشك أن يكون    ((يهاجر ويعتزل،   وتقوى الهجرة مطلوبة، إذا كثرت الفتن وخشي اإلنسان على دينه           



 وال يـستطيع أن     ، هذا من خشي على نفسه أن يتأثر       ))يفر بدينه من الفتن    ، شعف الجبال  المسلم غنماً يتبع بها   
  . يؤثر بغيره مثل هذا ينتقل

 اتحاد الشرط والجزاء معـروف أنـه فـي       ))فمن كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله         ((
 ألنه  ؛ ال بد من اختالف الشرط مع الجزاء       ،)من قعد قعد  (و )من قام قام  ( :ن تقول العربية ال يجوز، ال يجوز أ     

هجرته إلى اهللا ورسـوله     كانت  من التأويل، من التقدير هنا،       فال بد حينئٍذ     ؟كيف يكون جواب الشرط هو فعله     
   .فهجرته إلى اهللا ورسوله ثواباً وأجراً مثالًنيةً وقصداً 

جرة، أما من كانت هجرته     شرعي من اله  هذا الذي هجرته إلى اهللا ورسوله ال شك أنه هو الذي حقق الهدف ال             
هاجر من أجل مباح،    هجرة إلى مباح    لغير ذلك، هجرته إلى محرم الهجرة حرام، إلى مكروه الهجرة مكروه،            

طرق األبواب في المدينة مـا  انتقل من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة أو إلى الرياض ليزاول التجارة        
 تجد في مكة أو في الرياض أو في بلـٍد           :أو بحث عن زوجة ما وجد، فقيل له        التجارة،   استطاع، ما رزق في   

 أو هذه الـدنيا     ،يغلب على ظنه حصولها   هذه المرأة التي    هذه هجرة، هاجر من هذا البلد من أجل         آخر فانتقل،   
قه  الحـديث سـا  ؟في مكة أو في الرياض فيهاجر من أجلها هل يذم أو ال يـذم    الفرص أكثر   أن   :التي يقال له  
ذم  الـسياق سـياق   )) ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه   ومن كانت هجرته لدنياً يصيبها أو امرأةٍ      ((سياق الذم،   

لزوجـة  فهل يذم من انتقل من بلد إلى بلد طلباً للرزق أو طلباً              ،في الجملة األولى  ألنه في مقابل سياق المدح      
والنكاح مـن   إعفاف نفسه،   ا ترتب على طلب هذه المرأة       إذألنه لم يجد؟ يذم وإال ما يذم؟ ال يذم، بل قد يمدح             

ل، هاجر إلـى بلـٍد    فما وجد امرأة انتق))منيومن رغب عن سنتي فليس      (( ،سنن المرسلين، النكاح من سنتي    
أنه هـاجر   إنما سياق الخبر سياق الذم، لماذا؟ ألنه في حق من يظهر للناس              يذم وإال ما يذم؟      آخر ليجد امرأة  
للدنيا أو هاجر المرأة، وفي هذا القـصة المعروفـة مهـاجر أم          له، وهو في الحقيقة إنما هاجر       إلى اهللا ورسو  

 المدينة، وقصده وهدفـه مـن الهجـرة أن          -عليه الصالة والسالم  -هاجر يظهر أنه مهاجر إلى النبي       قيس،  
   .يتزوج هذه المرأة، يذم في هذه الحالة

حمـل التمـر   ساعة  ي يوم االثنين إذا بقي على أذان المغرب         ذكرنا مثال في مناسباٍت كثيرة لو أن شخصاً ف        و
 والنـاس  ،وفل الصماط قبل أذان المغـرب  ،والقهوة والماء وما أدري إيش في كيس وذهب ليفطر في المسجد  

وهـو   ،وحمد اهللا على ذلك    ، وأكل وشرب  ، بسم اهللا الرحمن الرحيم    :وبعده ولما أذن قال   يتواردون مع األذان    
األكل مـا   األكل في المسجد ما فيه شيء جائز،         لكن هذا ما صام،      ي إشكال؛ م ما ف  ئو هو صا   يعني ل  ،ما صام 

فـات فـل   يعنـي  يذم من هذه الحيثية،  لكن كونه أوهم الناس بفعله أنه صائم يذم من هذه الحيثية، فيه إشكال؛ 
ـ     ،امعلى هيئة الصو   ووضع التمر    ،أو الخميس مثالً  يوم االثنين   أذان المغرب   الصماط قبيل    ع وكل من دخل م

 ويأكل على طريقة الـصوام  ،وينتظر حتى يؤذن ، بسم اهللا،فالنيا أبو   فضل  تا أبو فالن،    باب المسجد تفضل ي   
 لكن إذا   كل في المسجد مباح ما في إشكال؛      هذا ال شك أنه يذم، وإن كان القصد في األكل أنه مباح، وأيضاً األ             

من أجل الدنيا أو من أجل المـرأة التـي          أن الهجرة   ، وإال فاألصل    تقرب هنا يأتي الذم   أوهم الناس بعمله أنه ي    
   . واهللا المستعانفننتبه لمثل هذا،يتزوجها ما فيه إشكال، بل قد يؤجر عليه، 



وعرفنـا أن  اإلخالص، وهو مما يشترط لصحة العبادات، دليل للشرط األول    وعرفنا أن الحديث، حديث عمر      
 لكـن   وتتفلت على صاحبها؛  هاد، النفس تحتاج إلى جهاد في هذا الباب،         ويحتاج إلى ج  اإلخالص شأنه عظيم،    

من صدق مع اهللا أعانه ووفقه، تردد فـي  ، -جل وعال-إذا حرص اإلنسان وصدق في جهاده لنفسه يعينه اهللا        
لغيـر  فهل ندخل في هذه النية نطلب العلم        إال أن يكون هللا،     العلم لغير اهللا فأبى     كالم بعض العلماء أنهم طلبوا      

ح نيتك، فأنت جاهد من أول لحظـة،  المنية تخترم قبل أن تص تأتي النية فيما بعد؟ وما يدريك لعل  : ونقول ،اهللا
 ال :ألمٍر من األمور تقـول جاهد من أول لحظة، تدخل بنية مدخولة تطلب العلم الشرعي قال اهللا وقال رسوله     

أنهم يتوبون منها، ومـا يـدريكم       نية  لمعاصي على    طيب جميع العصاة على هذا األمر، يزاولون ا        النية تأتي، 
  . تخترم الواحد قبل تصحيح نيته فيهلكلعل المنية 

  .الحديث الثانيطيب 
من أحـدث  ((: -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا    : قالت -رضي اهللا عنها  -عن عائشة    :الحديث الثاني 

  . متفق عليه)) فهو ردس عليه أمرنامن عمل عمالً لي((: -وفي رواية-في أمرنا هذا ما ليس منه 
مـن  ((: -صلى اهللا عليه وسـلم   -قال رسول اهللا    ": في الصحيحين تقول   -رضي اهللا عنها  -هذا حديث عائشة    

  .  متفق عليه))من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد((: في رواية )) ما ليس منهأحدث في أمرنا هذا
 -عليه الصالة والسالم  -هدي النبي   على  وهو أن تكون    عبادات،  لصحة ال  هذا يلي الشرط الثاني      ))من أحدث ((

يكفـي  : يقـول فال بد من اإلخالص والمتابعة، وبعض أهل العلـم          وعلى طريقته، على هديه وعلى طريقته،       
 إذا فعل المـسلم العمـل   متابعة،: قول إخالص، يكفي أن نقول     ما نحتاج أن ن    الشرط الثاني عن الشرط األول،    

 يكفـي  ، في عملـه -عليه الصالة والسالم-، تابع النبي -عليه الصالة والسالم- عن النبي    على ضوء ما جاء   
ـ      ألن ا  ألن من لوازم االتباع اإلخالص؛    لقبوله، لماذا؟    عـز  -وجـه اهللا  ه لعمل الذي لم يخلص فيه ولم يرد ب

 وقـع   -الة والسالم عليه الص - ألن عمله     إال باإلخالص؛  -عليه الصالة والسالم  - ال تتم متابعته للنبي      -وجل
يعني شخص عمل، صلى كمـا نقـل   كالم مقبول وإال غير مقبول؟     ،  -جل وعال -يعني مخلصاً فيه هللا     كذلك،  

قد شرط االتباع،   ما تم االتباع، إذاً فُ     لكن بنيٍة غير خالصة هل تم االتباع؟         ؛-عليه الصالة والسالم  -عن النبي   
االتباع عن اشتراط اإلخـالص، نعـم قـد تـدخل النيـة             يكفي اشتراط   : ومن الزم االتباع اإلخالص، يقول    

 لم يقع منه عمل شـرعي لـم         -عليه الصالة والسالم  - ألن النبي     على سبيل اإلجمال في االتباع؛     واإلخالص
   .-جل وعال-يخلص فيه هللا 

عنه، وال  أمر ال محيد    ية أمر ال بد منه، والتنصيص على النية          لكن اشتراط الن   إذاً من الزم االتباع اإلخالص؛    
صـلوا كمـا    ((اقتصر على االتباع فهـم بعـض النـاس،           ألنه لو    ، اهتمام بشأنها وتعظيماً ألمرها؛    مفر منه 
ـ      ل عن النية؛   رأيناه يصلي خالص صلينا كما صلى، ويغف       ))رأيتموني ي، إذاً ال بـد مـن        ألن النية أمـر قلب

عنهـا مـع    ألن الناس يغفلـون  ؛ بشأنها وإن دخلت في عموم أو في إجمال االتباع، اهتماماً     ،التنصيص عليها 
ـ       شرط   لو لم تذكر  كثرة ما جاء فيها من نصوص، فكيف لو لم تذكر من الشروط؟              ذكر في كل عبادة، لو لم ت

لمـا قـالوه بالنـصوص      مع أن أهل العلم يؤكدون عليها دعماً أو تدعيماً          تركها الناس، هم اآلن يغفلون عنها       
بعض العلمـاء أن حـديث       ال بد من ذكرها والتنصيص عليها، ولذا يرى          الصحيحة الثابتة ويغفلون عنها، إذاً    



، كما قـال أهـل      وهو يدخل في جميع أبواب الدين     في مقدمة كل باب من أبواب الدين،        عمر ينبغي أن يجعل     
دخل في ذلك اإليمان والوضـوء والـصالة      : والبخاري يقول العلم أنه يدخل في سبعين باب من أبواب الدين،          

  . وغيرهاوالزكاة 
ينبغي أن يدخل في     أنه   :ال شك أن هذا الحديث افتتح به كثير من األئمة مؤلفاتهم اهتماماً بشأنه، وقال بعضهم              

 :التي تليها، الباب الثـاني حـديث   ثم األحاديث ،كل باب من أبواب الدين، الباب األول حديث األعمال بالنيات        
نية الرابع، إذاً يذكر فـي كـل        اللنية، الباب الثالث محتاج إلى      اب الثاني محتاج إلى ا     ألن الب  ؛األعمال بالنيات 

هذا الباب، فكيف نقتصر على االتباع ونغفل النية التي هي عبـارة عـن اإلخـالص،     ألنه من متطلبات  باب؛
  :أحاديث يدور على أربعة  أن حديث عمر ربع الدين، والدين كلهبعضهم يرى

ــع   ــات أرب ــدنا كلم ــدين عن ــدة ال   عم
     هات وازهــد ودع مـــا اتــرك الـــشب 

ــة      ــر البريــ ــول خيــ ــن قــ   مــ
ــة  ــن بنيــ ــك واعملــ   لــــيس يعنيــ

  

  . فنقتصر على هذا ،وكالمهم في هذا كثيرأهل العلم بالحديثين إشادة 
 في أمرنا يعني في ديننا، في شرعنا، فاإلحـداث ال  ))من أحدث في أمرنا((: -عليه الصالة والسالم-في قوله   

ولو كان الدافع له اإلخالص ونية اإلخالص، فاإلحـداث  مهما كان الدافع له،   منه البتة،   يقبل في الدين ما ليس      
فكل عمٍل لم يسبق له شرعية من كتاٍب أو سنة والمقصود بذلك أمور الـدين فإنـه بدعـة،                   في الدين ابتداع،    
بق له   ما أحدث في الدين مما لم يس       :اصطالح أهل العلم  وفي  ما عمل على غير مثاٍل سبق،        :والبدعة في اللغة  

كلهـا  شرعية من كتاٍب وال سنة، والبدع كلها ضاللة بدون استثناء، البدع في الدين التي لم يسبق لها شرعية                   
 إلدخال أي شـيٍء فيهـا؛     ل، وكل بدعٍة ضاللة، هناك وسائل، أما المقاصد فال إشكال في أنها غير قابلة               ضال

لم يستعملوا  دة، جمع من أهل العلم توقفوا فيها ف        مثل هذه المكبرات مثالً؟ محدثة، وتستعمل في عبا        لكن وسائل 
أئمـة  مـع إنهـم      بمحدث؟ ما يمكن، وماتوا على ذلـك،         -جل وعال -نتقرب إلى اهللا    : هذه المكبرات يقولون  

 لكن مع الجموع الغفيرة ال شك أن مصلحتها راجحة، ولـذا            ؛المحدثات علماء كبار ما استعملوا هذه    ووخطباء  
ليس عاريـاً عـن   ،  لكن ينبغي أن ننظر إلى القول اآلخر أيضاً نظر اعتبار  ؛ستعمالهاأهل العلم تواطئوا على ا    

والحاجـة تقـدر    لكن الحاجة داعية، فيبقى أنه ينبغي أن يكون استعمالها بقدر الحاجة،        الصواب من كل وجه؛   
 ،لـى النـاس   ويشوش ع،ويرفع عليها رفعاً يقلق المصلين     ،يستعمل هذه المكبرات  ونجد بعض األئمة    بقدرها،  

هـذه األمـور    األصل في هذه األمور المنـع،        ملحن، تردد الصوت من أجل إيش؟        ات كأنه ويستعمل المؤثر 
 علـى   ؟ يرفع على المكبر المؤثرات وما أدري إيش       إمام ما خلفه إال اثنين أو ثالثة       لكن احتيج إليها،     ؛المحدثة

لكن كثـر   شرة طالب ما يحتاج إلى مكبر؛الب عمثل هذا ال يحتاج إلى مكبر، شيخ عنده خمسة ط      شان إيش؟   
 لكن يبلـغ الـصوت باالسـتمالء،        ؛ةلين عند أهل العلم في السابق يحضر جموع غفير        مالجمع بدالً من المست   

بقدر الجمع الذي عنـده فيبلـغ، يقـول         وعاشر  المستملي يقف واحد هنا وواحد هنا وواحد بعيد وثالث ورابع           
   .عد ثم األبعد وهكذا، فهذه بقدر الحاجة تستعملثم ينقله األقرب ثم األبالشيخ كذا 

بعث عليه اإلخـالص،     يعني مردود، ولو     ))من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود        (( البدع كلها مذمومة  
 يمكن أن يقال فـي      هلبل ال بد من الشرط الثاني وهو االتباع، إذاً          ال يكفي اإلخالص، ال يكفي حسن القصد،        



بدع محمودة وبدع مذمومة؟ أو نقول بالقول اآلخر بدع واجبة، بـدع مـستحبة، بـدع    د؟ البدع ما يمدح ويحم   
عليـه  -والنبي مباحة، بدع مكروهة، بدع محرمة؟ األحكام الخمسة كما قال بعضهم؟ هل هذا التقسيم له وجه؟    

واجبـة  عـة   بد: بدعة واجبة؟ هل نقول:كل بدعة ضاللة ونقول ))كل بدعٍة ضاللة((:  يقول -الصالة والسالم 
م من قـال ذلـك،       من صيغ العموم؟ من أهل العل      ))كل بدعٍة ضاللة  ((:  يقول -عليه الصالة والسالم  -والنبي  

 فنعم من صيغ المـدح،      " البدعة تنعم":  في صالة التراويح   -رضي اهللا عنه  -وعمدتهم في التقسيم قول عمر      
هذا الكالم صحيح؟ الكالم صحيح عن عمر  ألن ِنعم من صيغ المدح؟ فهل     ؛فهذه بدعة ممدوحة  والبدعة بدعة،   

ما أحـدث   :  وفي الشرع  ما عمل على غير مثاٍل سابق،     : ثابت في البخاري ليس ألحٍد كالم، والبدعة في اللغة        
أو محمودة أو بدعـة   بدعة ممدوحة    : إن قولنا  : هل نقول   يسبق له شرعية من الكتاب والسنة،      في الدين مما لم   

يعني نظير ما قال أهل العلـم فـي غـسل           عرفي عن االصطالح الشرعي؟     الاختالف في االصطالح     واجبة
أن هـذا محـادة   :  وليس بواجب، هل نقولغسل الجمعة مستحب: ونهم يقولوالجمعة واجب على كل محتلم،   

 أن هذا مما يختلف فيه العـرف الـشرعي، يعنـي            : أو نقول  ؟ ليس بواجب  : واجب وأن تقول   : يقول للرسول
خمـسين  واهللا أنا عمـري اآلن      : قالو لك شخص    ءيعني لو جا  الصطالح العرفي؟   االصطالح الشرعي عن ا   

يـا  : يقول ]سورة المرسالت) ٣٣([}كََأنَّه ِجمالَتٌ صفْر{:  يقول-جل وعال- واهللا ستين سنة ما رأيت جمل أصفر،   
  ما رأيت أصـفر     جميع أنواع الجمال    أنا شفت  :أنا ما شفت، يقول   إما  :  يقول أخي أنت ناقضت القرآن، القرآن    

لجمعـة واجـب،   ل اغس: إذاً ما في محادة، ومثله.... بالنص، األصفر عندهالمراد األصفر عنده غير األصفر  
من أهـل العلـم، بقـي    الكالم غير الواجب الذي اصطلح عليه أهل العلم، وهذا تخريج          هذا اللفظ   واجب في   ال

رحمـه اهللا   -فـي االعتـصام     الشاطبي  شكل،   وهو أمر م   "نعمت البدعة ": -رضي اهللا عنه  -عندنا قول عمر    
وقوض دعائمه   مذمومة وبدع ممدوحة وبدع محمودة، رد هذا التقسيم          إلى بدع رد على من قسم البدع       -تعالى
، شيخ اإلسـالم  بحقيقةمجاز وليست  بدعة :قال على إيش؟ على المجاز،    لكنه حمل البدعة في قول عمر      بقوة؛

 لكن يرد على كالم الـشاطبي أنـه ال       لغوية وليست بدعة شرعية؛   ا بدعة   في االقتضاء يرى أنه    -رحمه اهللا -
مجاز، ال في النصوص وال في لغة العرب عند أهل التحقيق، شيخ اإلسالم وابـن القـيم وجمـع مـن               يوجد  

عة لغوية، تراويح، كما فـي الـصحيح،   المحققين أنه ال يوجد مجاز يشكل عليه، في كالم شيخ اإلسالم أنها بد 
جماعة في قيـام رمـضان   ليلتين أو ثالث  قيام الليل في رمضان جماعة     -عليه الصالة والسالم  -بي  صلى الن 

ـ سبقله مثال  أن هذا العمل لم يسبق  : فهل نقول  ال رغبة عنه، إنما خشية أن يفرض،      وترك هذا القيام      لو؛ لتق
 وال شرعية، كيف نحمل كالم      بدعة لغوية؟ سبق له مثال، وسبق له شرعية من السنة، إذاً ليس ببدعة ال لغوية              

ليست بدعة لغوية ألنه سبق لها   ؟ مجاز ليس بمجاز، بدعة لغوية كما قال شيخ اإلسالم           -رضي اهللا عنه  -عمر  
وأيضاً سبق له بدعة شرعية،  ال يمكن أن يمدح      -رضي اهللا عنه  -اتفاقاً، ألن عمر    مثال، وليس ببدعة شرعية     

   على إيش؟ -رضي اهللا عنه-عمر من السنة فليس ببدعة، يحمل كالم شرعية 
  :.....طالب

تعبير بغير هذا قريب منه، المشاكلة، أسلوب المشاكلة والمجانسة         على افتراض؟ افتراض إيش؟ عند أهل العلم        
  :ةفي لغة العرب وفي النصوص الشرعيفي التعبير أسلوب معروف 



ــالوا ــه :ق ــك طبخ ــد ل ــيئاً نج ــرح ش    اقت
  

   اطبخــوا لــي جبــةً وقميــصا    :قلــت  
  

 لكـن معاقبـة   الجناية سـيئة؛  ]سورة الشورى) ٤٠([}وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ مثْلُها{ما طبخ اطبخ     اطبخوا، مشاكلة، 
وعلى هـذا حمـل بعـض       الجاني سيئة؟ هذه ليست سيئة، إنما هي من باب المشاكلة والمجانسة في القرآن،              

سـورة  ) ٦٧([}نَسواْ اللّه فَنَـِسيهم   { قال مجانسة    ))فإن اهللا ال يمل حتى تملوا     (( ،العلماء ما ورد من النصوص    
  . بهذا األسلوبالتي جاءت وكثير من النصوص  ]التوبة

عليـه  -وال في آخر عهد النبي  هذا ما وجد في عهد أبي بكر،      ابتدعت يا عمر،  : مشاكلة في التعبير كأن قائالً    
  . ة والمشاكلة في التعبير فهذا من باب المجانس"نعمت البدعة":  قال-الصالة والسالم

، هذا مبتـدع،  ع الدين، يتعبد بعبادة لم يرد لها فيها شر    يعني ليس من   ))ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه       م((
 ونصوص الشارع وعلى حسب اآلثـار       ،والبدع معروف أنها تتفاوت بحسب قربها وبعدها عن مقاصد الشرع         

المخرجة عن الملة، وهنـاك البـدع المفـسقة، وهنـاك البـدع       المترتبة عليها، وهناك البدع الكبرى المكفرة       
اٍت  ويحتاج إلى بحـوث ولقـاء   ،خطير في غاية األهمية   الصغرى، المقصود أن موضوع البدع واالبتداع أمر        

بمكة، وهو معروف وضعه،     جاور في آخر عمره   عديدة، بعض المبتدعة الكبار، كبار المبتدعة الفارابي مثالً         
عتـق   أنه يفطر على الخمر الم: لكن على ما يفطر؟ قالوايصوم الدهر؛جاور ه المجاورة؟ جاور بمكة، إيش هذ   

أهل الصيام والقيام مـن العبـاد       هذا زيغ، هذا ضالل، شخص وصف بأنه من         وأفئدة الحمالن، هذه مجاورة؟     
 مدة سـنوات     درسنا في مدرسة القضاء الشرعي فقدته      : أنه فقده يقول   : أمين في مذكراته    يقول أحمد  ،والزهاد
يبدأ الـصيام    لكن متى يصوم؟     ، ويصوم الدهر؛  الليل يقوم   ،فسافرت إلى تركيا فوجدته قد اعتزل الدنيا      طويلة  

 يهوديـة   :السكن الذي يسكنه عائلة مدري قال     تي تحت    لماذا؟ يقول في الشقة ال     ،، من الساعة تسع   من الضحى 
 الضالل ال نهاية لـه، والبـدع        يا إخوة ا اتباع؟   إذا قام يعد السحور؟ هل هذ     أن يزعجهم   أو نصرانية ويخشى    

أن نتبع، فقد كفينا وهللا الحمد، كل ما أثر         يجر بعضها بعضاً حتى ينسلخ اإلنسان من دينه وهو ال يشعر، فعلينا             
ينـا أن  فعلتحتاجه األمة نقل إلينا نقالً صحيحاً ال شك فيه وال مريـة،              مما   -عليه الصالة والسالم  -عن النبي   
عليـه  -لذي فيه العصمة والمخرج من الفتن، وعلينا أيضاً أن نعنى بسنة نبيـه   ا-جل وعال-اب اهللا   نعنى بكت 

قُْل هِذِه سِبيِلي َأدعو ِإلَى اللّـِه  {  لنعبد اهللا على بصيرة-صلى اهللا عليه وسلم-عنه  مما ثبت   -الصالة والسالم 
   .أما الذي ال يتبع هذا شأنه، واهللا المستعان ]يوسفسورة ) ١٠٨([}علَى بِصيرٍة َأنَاْ ومِن اتَّبعِني

فالحديث األول ميزان لألعمـال  الظاهرة والباطنة، فال شك أن هذا الحديث مع الحديث السابق ميزان لألعمال       
وهـذا   والحديث الثاني ميزان لألعمال الظاهرة، وعلينا أن نعنى باألمرين معاً ظاهراً وباطناً، يوجـد             ،الباطنة
 أما أمور الباطن وأعمـال القلـوب        ،العناية ببعض األمور الظاهرة   يحسه اإلنسان في نفسه     سف الشديد   مع األ 

، إلى الخشية منه، إلى التوكل عليه، إلى        -جل وعال -إذا نظرنا إلى الخوف من اهللا       فنحن في غفلٍة تامة عنها،      
نا أن نعنـى بالبـاطن كعنايتنـا        فعليئب، إذا اختبرت بعض األخيار صفر في هذه األمور،          الصبر إلى المصا  

ِإلَّا من َأتَى اللَّه     * يوم لَا ينفَع ماٌل ولَا بنُون     { ل على القلوب وأعمال القلوب     إن لم تكن أشد، فالمعو     ،بالظاهر
نحتاج إلى عالج هذه القلوب، نحتاج إلى أن نزلـي هـذه الـشحناء، وهـذه                 ]سورة الشعراء ) ٨٩([}ِبقَلٍْب سِليمٍ 



جـل  -التنافس والتدابر والتقاطع، نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى تصفية القلوب علـى مـراد اهللا    غضاء، وهذا   الب
  .واهللا المستعان، -عليه الصالة والسالم-ومراد رسوله  ،-وعال

الـدين  ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه -عن تميم الداري    و :الحديث الثالث 
هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمـة     : لمن يا رسول اهللا؟ قال    :  قالوا ،الدين النصيحة، الدين النصيحة   ة،  النصيح

  .رواه مسلم ))المسلمين وعامتهم
في مـسلم   وليس له من األحاديث      ،من األحاديث في البخاري شيء    وليس له   هذا الحديث، حديث تميم الداري      

، حديث الجـساسة  -عليه الصالة والسالم-يث يرويه عن النبي    ليس له في مسلم إال هذا الحد      إال هذا الحديث،    
 لتميم الـداري    -عليه الصالة والسالم  -عن النبي   ما يروى   فمتميم،   يرويه عن    -عليه الصالة والسالم  -النبي  

صلى -قال رسول اهللا   دروس،  هذا الحديث فقط في صحيح مسلم، وهذا الحديث كسابقيه يحتاج في شرحه إلى              
 ثالثاً، هذا التكرار يوجد في الصحيح أو ال         ))حة الدين النصيحة الدين النصيحة    يالدين النص ((: -ماهللا عليه وسل  

 قلـد النـووي فـي       -رحمه اهللا -والمؤلف  في مسلم،   التكرار هذا ال يوجد     يوجد؟ وين الحفاظ؟ مكرر ثالثاً؟      
على صحيح مـسلم، بعـض      التكرار وفي العزو، إنما يوجد هذا التكرار في المستخرج، مستخرج أبي عوانة             

بعـض المـؤلفين يعتمـد علـى     مـا يحتاجـه الحـديث،        المستخرجات، نبي نطلع قليالً ع     الناس يعتمد على  
الـذين   وهـذا  ،وعزي إلى الكتاب األصـلي للكتب األصلية، فهنا اعتمد على المستخرج المستخرجات ويعزو  

وإال  ، قلد النـووي فـي األربعـين       -تعالىرحمه اهللا   -فالمؤلف  هنا مختل،   ينشدون الدقة في العزو والتأليف      
يوجد في المستخرج علـى صـحيح مـسلم،     رواه مسلم؟ :فاألصل أن التكرار ال يوجد في مسلم، فكيف نقول    

وهـو أن يعمـد اإلمـام أو        معنى االستخراج،   يعرفون  بالسنة،  الذين لهم عناية    والمستخرج معروف تعريفه،    
ألحاديث من طريقه هو بأسانيده هو، مـن غيـر طريـق             فيخرج ا  الحافظ إلى كتاٍب من كتاب السنة األصلية      

لصحيحين، ابن األثير فـي جـامع       بين ا  الجمعكالبيهقي مثالً، الحميدي في     صاحب الكتاب، وبعض المؤلفين     
إذا أردت أن تعـزو  ينبغـي أن يجتنـب،   لكن هذا    عن المستخرجات ويعزون إلى األصول؛    ل، ينقلون   األصو

 : قـالوا  ،الرواية بالمعنى وهم الجمهور    ف؛ ألن  الذين يجوزون    وانقل من مسلم بالحر    ،لمسلم ارجع إلى مسلم   
 ألن  ؛المدونة، الحديث المكتوب ال تجوز روايتهـا بـالمعنى        أما من الكتب    بالمعنى،  تجوز الراوية من الحفظ     

  : -رحمه اهللا تعالى-الوصول إلى اللفظ متيسر، يقول الحافظ العراقي 
  ح كـــأبيواســـتخرجوا علـــى الـــصحي

  عـــزوك ألفـــاظ المتـــون لهمـــا   
  

  عوانـــــٍة ونحـــــوه فاجتنـــــِب  
ــا  ــى ربمـ ــاً ومعنـ ــت لفظـ   إذ خالفـ

  

النقل منـه،  من الرجوع إلى المصدر الذي يراد  فال بد ؟ فكيف أعزوه للصحيح،خالف المستخرج الصحيح هنا 
   .لنصيحة، وأنها هي الدين ألهميتهافالدقة والتحري أمر ال بد منه، وال شك أن تكرار ا

هذا األسلوب تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، يدل على الحـصر،              الدين النصيحة  ))الدين النصيحة ((
عليـه الـصالة    -كما حصل نظيره فـي قولـه         حصر الدين بالنصيحة،     -عليه الصالة والسالم  -فكأن النبي   

ـ         الحج عرفة فقط   ))الحج عرفة ((: -والسالم ـ   وإال هناك أعمال غير عرفة؟ في أعمال غي الـدين  (( ة،ر عرف
يمكـن حملـه علـى       لكن    في أعمال؟ في أعمال غير النصيحة؛       في أعمال غير النصيحة وإال ما      ))النصيحة



 :أقـول  ، وهو التخليص  لنصحمن ا فعيلة   : النصيحة :أوالً :الحصر الحقيقي بدالً من الحصر اإلضافي، إذا قلنا       
يعني خاط الخـرق الـذي فـي     بالمنصحة، نصح زيد الثوب: وتقولنصحت العسل إذا خلصته من الشوائب،  

فـال  في نفسه وفي غيره،     وهذه الفتوق    فكأن الناصح يرقع هذه الخروق       لثوب باإلبرة، اإلبرة هي المنصحة؛    ا
   .فقد نصح نفسهشك أن من تدين بالدين 

هـو  واإلحسان من اإلسالم واإليمان بخصاله إذا جعلنا الدين  أن الدين هو النصيحة،   : إذا قلنا  )الدين النصيحة (
 الدين يساوي النصيحة، قصرت في      :يكون الدين على أسلوب الحصر في أسلوب المعاصرين نقول        النصيحة ف 

 إذاً الـدين  ، إذاً اختلت النصيحة وتبعاً لذلك اختل الدين، وإذا اختل الدين فقد اختلت النـصيحة     ؟بعض األعمال 
 أنت مخالفة، أثر مخالفة مثالً تذهب تكلمه       لى فالن   هو النصيحة، نعم قد يفهم اإلنسان من النصيحة أنك ترى ع          

من جهٍة أخرى    لكن أنت إذا تصورت      شيء من متطلبات الدين صحيح؛    هذا شيء من الدين،     أن   كفي تصور 
فعـل محظـور،   يعني إذا هذه جنسية يدخل فيها جميع الدين، ) أن(وأن النصيحة إذا أخذتها بعمومها وشمولها  

حقق النصيحة لنفسه قبل غيره؟ ما حقق النصيحة، إذاً ما حقق النـصيحة مـا               إذا فعل الشخص محظور هل      
النصيحة بعمومها وشمولها تـساوي الـدين،       أن   :حقق كمال الدين، إذا ترك مأمور كذلك، فإذا أردنا أن نقول          

إذا حملنا النـصيحة علـى      لكن   من هذه الحيثية يكون الحصر حقيقي؛     وأي قدٍح في النصيحة قدح في الدين،        
 كما فـي  ، أن القصر إضافي وليس بحقيقي: قلنا، وحيازة الحظ له،النصح للمنصوحوهي بذل    ،معناها العرفي 

 الشاعر زيد أو الشاعر حسان، هذا حـصر إضـافي           : إذا قلت  ))الحج عرفة ((: -عليه الصالة والسالم  -قوله  
حملتهـا   إضـافي، وإن  حصر إضافي، وهنا إن حملت على معناها العرفي وهو    ألن في شعراء آخرون كثر،      

   .فهو حصر حقيقيعلى عمومها 
ال يوجد كلمة واحدة يعبر بها عن المقصود، عن مقصود الحديث غير هذه الكلمة فهـي جامعـة                    )النصيحة(

 في الفالح، ال يوجد شيء يجمـع        :كما قالوا لجميع خصال الدين، وجميع أنواع النصح، وجميع المنصوحين،         
  . مة الفالحخيري الدنيا واآلخرة مثل كل

يعني الصحابة، كعادتهم، يبادرون بالـسؤال عمـا         : قالوا )) الدين النصيحة  ، الدين النصيحة  ،الدين النصيحة ((
وال  ،يفهـم  ويخفى عليـه حقيقتـه مـا         ،ة األهمية كثير من الناس تجد يمر عليه األمر في غاي        يشكل عليهم،   

 ،حقيقـة األمـر   ذهب يبحث عن    تراك في شيء    وإال اش لكن لو كان هذا من أمور الدنيا، مساهمة          يستوضح؛
لكن يأتيه األمر من دين اهللا في غاية األهمية يخصه ومع ذلك             ، وعن نسبة النجاح ونسبة الربح؛     وعن مردوده 

لمن يا رسول اهللا؟ ألن التعميم قـد ال يـستوعبه           : ال يبحث عن كيفية تطبيقه، وهنا ليطبقوا مفاد الحديث قالوا         
:  لمن يا رسول اهللا؟ وهذا من حرصهم على الخيـر، قـال  :د من التحديد والتعيين، قالوا     فال ب  ،كثير من الناس  

اآلن النـصيحة مردودهـا     ، كيف تنـصح هللا؟      هللا :خمسةل ))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم     ((
ه بكـذا؟ تـذهب     سمعت أن زيداً يريد أن يبيـع دار       للمنصوح،  فائدتها  وفائدتها للناصح أو للمنصوح؟ العرفية      

هذا حياز الحظ له للمنصوح، سمعت أن زيداً يريـد          القي مثله،   ا أنت   م أنتما تنباع و   الدار   :تنصحه تقول له  
 فاسق من فاجر شخص ليس بكفٍء لها، ذهبت تسدي إليه النـصيحة، جـاءك يستـشيرك                 أن يزوج بنته من   

-اهللا   لكن إذا كانت النـصيحة هللا؟        لمنصوح؛لمنصوح، والعائد بالدرجة األولى     فأسديت له النصيحة، الفائدة لل    



؟ وهذه النـصيحة وإن جـاءت فـي      -جل وعال -لنصيحة هللا   عالم نحمل ا  لمثل هذا،    ليس بحاجة    -جل وعال 
 غني الغنى المطلق عن أفعال عبـاده،        -جل وعال -، إال أن عائدها للناصح، واهللا       -جل وعال -النص أنها هللا    

 واعتقاد أنه المستحق للعبادة بجميـع       ،المحيي المميت لخالق الرازق المدبر     ا اعتقاد أنه هو الرب    :النصيحة هللا 
جـل  -اهللا  رف شيء من أنواعها لغيره، واعتقاد وإثبات مـا أثبتـه            أضربها وصنوفها، وأنه ال يجوز أن يص      

ونعوت الجمال والكمال من األسماء الحسنى والصفات العليا، هذه النـصيحة           من أسماء الجالل    لنفسه   -وعال
حيازة الحظ للمنصوح أو للناصـح؟      إذاً هذا النصيحة     على مراده،    -جل وعال -أن يعبد    وه،  -جل وعال -هللا  

هل هذا مثل ما يـشتري      اشترى   ]سورة التوبة ) ١١١([}ِإن اللّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنفُسهم وَأموالَهم      {للناصح  
 غني عن خلقه، فهذه حيازة الحظ للناصـح         -جل وعال -فاهللا   لنفسه،   زيد العبد الفالني ليخدمه؟ ال ال، اشتراه      

وأن يعتقد فيه االعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والـسنة          على ضوء ما شرع،      -جل وعال -على أن يعبد اهللا     
   .بجالله وعظمته مما أثبته لنفسه يليق على ضوء ما جاء عنه، وأن يثبت له ما

بـأمٍر  والنصيحة له   المحفوظ بين الدفتين من الزيادة والنقصان،       وهو القرآن    -جل وعال -النصيحة لكتاب اهللا    
  ،وال يخالف، يقرأ على الوجه المأمور بـه، يحفـظ      وأن يعمل به     ، وال يهجر  ، ويقرأ ،بأن يعظم يعود للناصح،   

}        ُأوتُوا الِْعلْم وِر الَِّذيندنَاتٌ ِفي صياتٌ بآي وْل هوهو أيضاً نعتقد أنـه كـالم اهللا، وأن          ]سورة العنكبوت ) ٤٩([}ب
، فنقـرأ  -جـل وعـال  -فضله على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه، وأن من قام يقرؤه كأنه يخاطـب اهللا               

القرآن، نحفظ القرآن، نقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل بنية اإلفادة واالستفادة، بالعمل بمـا                 
، -جل وعـال  -جزيل من اهللا    وهذا الكتاب شأنه عظيم، وثواب قراءته        ،ا نهى عنه  وترك م من أوامر   جاء به   

 هذا أقل تقدير الحرف بعشر حسنات إلى سبعمائة ضـعف، إلـى        ،أقل تقدير هذا  لحرف بعشر حسنات، يعني     ا
 -جـل وعـال  - واهللا يضاعف لمن يشاء، بحسب ما يقر في القلب من تعظـيم لحرمـات اهللا      ،أضعاف كثيرة 

 وفـضل تـالوة     ، ولسنا بحاجة إلى بيان فضل القرآن      ،والمتابعة بقدر هذا يؤجر اإلنسان    اإلخالص  ووحدوده  
   .فى على طالب علموتعلم القرآن وتعليم القرآن هذه نصوصها مستفيضة ال تخ وحفظ القرآن ،القرآن

عليـه الـصالة    -  الرسول النبي المصطفى اإلمام القدوة المجتبى      )-عليه الصالة والسالم  -ولكتابه ولرسوله   (
 بأوامره واجتنـاب  ربه واالئتساء به واالئتماواالقتداء  بتعظيمه وتوقيره وتعزيره    ، تكون النصيحة له     -والسالم

كل اجتناب  ، المقصود أن النصيحة له اتخاذه قدوة في كل ما أمر به،             -جل وعال -ما نهى عنه مبلغاً عن ربه       
صـلوا كمـا   ((:  كما سـيأتي فـي حـديث   ، هيئته وكيفيتهله على مراده وعلىما نهى عنه وفعل جميع ما فع  

نعم  ]سورة األحزاب ) ٢١([}لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ       { ))خذوا عني مناسككم  (( ))رأيتموني أصلي 
سـنته،  وتعلـيم   ، واالنتصار لسنته    -عليه الصالة والسالم  -هو األسوة وهو القدوة، ومن تعظيمه تعظيم سنته         

وقـد كثـروا فـي هـذه     على كل من يتطاول عليها،  والرد  والذب عنها   وتعلم السنة وتعليم السنة والعمل بها       
بإدامة النظر في سنته، وفـي       وال يتم االقتداء به واالئتساء به إال         )ولرسوله(األزمان المتأخرة ال كثرهم اهللا،      

عليـه الـصالة    -، وفي معجزاته ودالئل نبوته      ، وفي خصائصه  -عليه الصالة والسالم  -سيرته، وفي شمائله    
 مـا ينبغـي أن يوجـد،    -عليه الصالة والسالم-للنبي ، كثير من الناس ال يجد في قلبه من التعظيم          -والسالم

، -عليه الصالة والسالم  -البعد عن السنة، البعد عن دراسة السيرة والمواقف منه          وسبب هذا البعد عن السنة،      



هذا، ومع ما جاء في تعظيمه وتـوقيره إال أنـه ال   ، ومع -عليه الصالة والسالم  -اته  المواقف المشرفة في حي   
عليه - به   نغلوفال إفراط وال تفريط، ال يجوز أن        ،  -جل وعال -يجوز بحال أن يصرف له حق من حقوق اهللا          

 سـيد البـشر،      وهو ، إياها -جل وعال -انة التي أنزله اهللا      في رفع مقامه عن المك     ، أو نبالغ  -الصالة والسالم 
 وشـمائله ومعجزاتـه     -عليه الصالة والـسالم   -وأفضل الخلق، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، مناقبه         

-جـل وعـال   -ق اهللا   أن نصرف له شيئاً من حقو      لكن ال يجوز     ؛ بها  نبوته كثيرة جداً، علينا أن نُعنى      ودالئل
المـراد بأئمـة    أن  ة الوالة، الحكام، ومنهم من يـرى        أكثر العلماء على أن المراد باألئم      ))وألئمة المسلمين ((

فنـصح األئمـة    ألنهم كلهم أئمة، وكلهم أهل أمٍر ونهي،     ؛الحكام والعلماء وال يمنع أن يراد     المسلمين العلماء،   
م، والدعاء لهـم،  واالنطواء تحت لواءهم، والجهاد تحت رايتهم، والصالة خلفهبطاعتهم الذين هم الحكام يكون  

ـ       خل دخول أولي من باب النصيحة لهم؛      يدصح لهم، بذل النصح لهم،      وبذل الن  ق  لكن باألسـلوب الـذي يحق
كمـا يحـصل مـن      ألن األئمة ليسوا بمعصومين يحصل منهم مخالفـات          الهدف وال يترتب عليه أثر سلبي؛     

 ه فليغيـر من رأى مـنكم منكـراً  ((والمطالبة باإلنكار عامة، غيرهم، يقع منهم المنكرات كما يقع من غيرهم،     
يزيـل   ينكر على كل أحد يرتكب منكر لكن باألسلوب الذي يحقـق الغـرض،             ))بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه    

أفـسدت  أن تنكر منكر ترتب عليه منكر أعظم منه         يعني إذا أردت    وال يترتب عليه منكر أعظم منه،        ،المنكر
 واهللا ما لي قدرة أنصح الكبار، أنا ليـست      :تقول،  األساليب المجدية النافعة  فعليك أن تسلك    ،  تحلصأكثر مما أ  

لي وسيلة إلى الوصول إليهم، بلغ من فوقك، ومن فوقك يبلغ من فوقه، ومن فوقه يصل إليهم وينصحهم، يبذل                   
 :إيش أنصح وبعدين ثم ماذا؟ نصحنا نصحنا، نقول       بعض المنكرات ميئوس منها     : لهم النصيحة، قد يقول قائل    

، النتائج ليست بيدك، أنت مأمور باإلنكار، تستطيع تنكر بيدك ال بأس هذا األصـل،              ال تستعجل النتائج  يا أخي   
 هذا المنكر من سنين     : ال يكلف نفساً إال وسعها، تقول      -جل وعال -اهللا  إن لم تستطع بلسانك، لم تستطع بقلبك،        

 ائتمر به، ليس لك ما      أنت أمرت بأمر  عليك بذل السبب    يطالبون بتغييره ما تغير، النتائج ليست بيدك،        والناس  
وراء هذا األمر، والغيرة مطلوبة من المسلم، ودليل على صدق إيمانه، والذي ال يغار على حدود اهللا ومحارم                  

فالذي ال يغار هـذا     وراء ذلك من اإليمان شيء،      اهللا هذا يخشى عليه، الذي ال ينكر المنكر وال بقلبه هذا ليس             
سـكران  أن ترى شـخص  ، يعني هل الدين يأتي بمثل وب من الغيرةطيب الذي يغار بقدر المطل يخشى عليه،   

لكن وش اإلنكار هذا؟ غيـرة       ؛الغيرة باعثه الغيرة، قد يكون باعثه       :تقولفتضرب رأسه بخشبة حتى يموت؟      
إفـراط وتفـريط،    ن ووسـط، ال تخلو من طرفيوالشمائل التي طلبها الشرع    والصفات   ألن الخالئق    مذمومة؛

 لكـن باألسـلوب     فال إفراط وال تفريط، فعلينا أن ننكر، وعلينا أن ننصح؛          في الوسط،    -الجل وع -ودين اهللا   
وال يترتب عليه مفسدة أعظم، بالرفق، باللين، اهللا رفيق يحب الرفق، يحتاج إلى مثل هذا،               الهدف،  الذي يحقق   

 والمـشاحنة والمحـادة     المنازعةمستويات، اللين والرفق هو المؤثر، أما        وهذا على كافة ال    ،لين ولطف ورفق  
   .والكالم القبيح والبذيء والخصومات ورفع األصوات هذه ال تجدي شيئاً

 نعم يأطر الناس أطراً على الحق إذا لم يمتثلوا بكالمه، يـأطر النـاس               ، التغيير باليد  نعم ولي األمر الذي بيده    
آحاد الناس ليس له ذلك، إنمـا      على الحق، ويمنعهم من ارتكاب المحرمات، يأطرهم على فعل الواجبات، لكن            



بل عليه أن يمتثل ما أمر به والنتـائج      وال يقنط،   وال ييأس   غايته أن يبذل النصيحة، وال يقصر في هذا الباب،          
   .-جل وعال-، يبذل السبب والمسببات بيد المسبب -جل وعال-بيد اهللا 

هذه المسألة سواء كان األئمـة الحكـام أو         بالنسبة للحكام، أيضاً ينص أهل العلم في        هذا   ))وألئمة المسلمين ((
أخذ العلم عنهم، وتعظيمهم وتوقيرهم وتقديرهم فـي  العلماء، أيضاً العلماء قد أدرجوا في هذا من تمام نصحهم   
 ولو أخطـأ، يعنـي فـي        ،حط من شأنهم وقدرهم   الحدود ما أمر اهللا به ورسوله، واستفتاءهم وعدم تنقصهم و         

 أخطأت، فضالً عن كونك     :باألسلوب المناسب، ما تقول يا شيخ     يحة أن تبين له     معصوم، الخطأ من تمام النص    
 هذا األسـلوب ال   يا شيخ أخطأت،: تقول لهتواجهما  وأنت ما قدمت له كلمة،    ، أخطأ فالن  :في المجالس تقول  

لو كـان    :ل إذا أجابك بما نقل إليك عنه من خطأ تقو         ؟حكم كذا يناسب، تسأله على سبيل االستفهام، يا شيخ ما         
 باألسـلوب الـذي يحقـق    ؟ أال يفهم من الحديث كذا؟ كذا -جل وعال - أال يفهم من قوله      ،في هذه المسألة كذا   

من بين طالب العلم الكالم ال يصل إلـى المنتقـد مـع             المصلحة، ومع األسف الشديد أنه يوجد في المجالس         
 كان الكالم في األئمة المقتدى بهم أهـل العلـم       ينتشر بين الناس والمنتقد ما دري، ال سيما إذا        األسف الشديد،   

 فنفقد القدوات، يعني إذا خـسرنا الكبـار مـاذا           ، وتنزيل قدرهم  ،إلسقاطهمأعداء اإلسالم   والعمل الذي يسعى    
نكسب؟ فيمن نقتدي، إذا خسرنا العلماء أهل العلم والعمل، والعدو يفرح بمثل هذا، في تضييع الناس، فإذا كان                  

في بلٍد ليس فيه عالم يوجه الناس ويفتي الناس وينصح النـاس، فكيـف إذا               البقاء  ن بأنه يحرم    أهل العلم يفتو  
اء لكن وجودهم مثل عدمهم أسقطوا على مصطلح بعض الناس؟ هذه كارثة، وما أوتي المسلمون في                وجد علم 

ل مـنهم الخطـأ،     أنهم ليسوا بمعصومين، يحص   أقطار األرض إال بهذه الطريقة، نعم علينا أن نعتقد جازمين           
، مـن   يناقش من أخطـأ   يناقش،   لكن إيش المانع أنه      ؛منهم الزلل، تحصل الهفوات، ليسوا بمعصومين     يحصل  

بالثنـاء الكـاذب،   تمام النصيحة أن يناقش، وأيضاً يؤكد أهل العلم شراح الحديث في هذه المسألة أن ال يغروا       
مرتبـة  وال إلـى     ما يصل    هتجدوبعدين؟    الفرق ن مفتي الدارس العالمة شيخ اإلسالم مفتي العنا     اإلمام الفاعل   

فيهلـك،  شيء  ثم تضفى عليه هذه األلفاظ وهذه األوصاف ثم يغتر بنفسه يصيبه            عالم، هو طالب علم ما زال،       
 فال إفراط وال تفريط،     ننزل الناس منازلهم،   أن   -عليه الصالة والسالم  -يغتر به الناس فيضلوا، وقد أمر النبي        

وال  ،البهم أمام العامـة فال نذمهم ونبين مث، لعلم من أهل الخير من أهل الفضل، من أهل الصالحنعم من أهل ا  
   .رر بهمو بهم ونمدحهم أكثر من واقعهم فنغلنغ
يبـين   هؤالء تبذل لهم النصيحة، يوجهون، يسددون،        وعامة المسلمين المراد من سوى من ذكر       ))وعامتهم((

ادات، في المعامالت، في األمور التي يحتاجونها، وهذا من نـصيحتهم، إذا         لهم ما يحتاجون من أحكام في العب      
وجد مخالفة عند شخص بينت له باألسلوب المناسب، إذا استشارك في أمٍر مـن أمـوره الخاصـة تمحـضه       

 هناك مسائل جزئيـة  ))ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه     ((النصيحة، وتحب له ما تحب لنفسك،       
 وإن كان ليس في مصلحته الخاصة،       ،نظراً لمصلحة العامة  الناً  فالن ما ال تحبه لنفسك، وقد تنصح ف       قد تحب ل  

الفالنية، ورشحت   أنا واهللا رشحت للوظيفة      :أو من طالبك، يقول    شخص من زمالئك     جاءكمثال ذلك شخص    
 لكـن  ذه األمة؛مسألة ه  هذا ثابت ومعروف     الفرار من القضاء التحذير من القضاء، القضاء مزلة قدم        للقضاء،  

ال أرضـاه لـك،     أنا ما أرضى القضاء لنفـسي        : فهل تقول  ،اك شخص أنت ال ترضى القضاء بنفسك      إذا دع 



هذا يتعين هذا ال بد منـه، إن       ال يا أخي     :واألمة مضطرة إلى وجود قضاة؟ هنا نرجح المصلحة العامة فنقول         
 تقدم المصلحة العامة على مصلحته، إذا لم يكن كـفء  إذا كان كفء لذلكلم يقم به أنت وأمثالك من يقوم به؟        

وترى مصلحة  ، دين ودنيا،     شخص فرح وعينته بالقضاء    جاء  لذلك فال تقدم مصلحته على مصلحة العامة، لو         
حضه النصيحة، يا أخي السلف ضربوا على القضاء ما قبلوا، أئمة اإلسـالم كلهـم            األمة ال يتولى مثل هذا تم     

ركوا القضاء، فالنصيحة قد تختلف من شخٍص إلى آخر، فهذا ينصح بالقضاء وهذا يحذر              هربوا من القضاء وت   
عدم نصح له إال أن في نـصح للعامـة،   أيضاً وإن كان فيه من جهة       من القضاء نظراً للمصلحة العامة، فهذا       

   . وهو أيضاً نصح له إذا لم يكن كفء لذلك،بكاملهالعامة المسلمين ولألئمة 
 ألنه يمكن أن ينتظم جميع األبواب أيضاً، يمكن إدخال جميع األبـواب تحـت       ؛ جداً م فيه يطول  والحديث الكال 

 ألن الدين يشمل خصال الدين كلها، اإلسالم واإليمان واإلحـسان، يـشمل األعمـال               )الدين النصيحة (حديث  
لعمـوم والـشمول مـا    فيه من اما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالمخلوق، المقصود أن        الظاهرة والباطنة، يشمل    

   . واهللا أعلم، على هذا القدرنقتصر نا يجعل
 .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين


